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[Одлука о образовању Заједничке комисије Републичког и Про-
светно-културног већа Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије за разматрање статута високошколских установа ради 
усаглашавања са законом о високом школству, од 25. октобра 
1973. године] 

 
На основу чл. 142. и 143. Пословника Скупштине Социјалистичке 

Републике Србије, 
Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници Репу-

бличког већа од 11. октобра 1973. године и на седници Просветно-
културног већа од 25. октобра 1973. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ РЕПУБЛИЧКОГ И 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНОГ ВЕЋА СУПШТИНЕ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА  

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СА 
ЗАКОНОМ О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Члан 1. 

Образује се Заједничка комисија Републичког и Просветно-култур-
ног већа Скупштине Социјалистичке Републике Србије за разматрање ста-
тута високошколских установа ради усаглашавања са Законом о високом 
школству (даље: Комисија), 

Члан 2. 

Задатак Комисије је: 
− да разматра статуте високошколских установа усаглашене са 

Законом о високом школству; 
− да на основу прибављених мишљења и примедаба надлежних 

органа и интересне заједнице утврди усаглашеност статута високошкол-
ских установа и да о томе у сваком појединачном случају подноси надле-
жним већима извештај. 

Члан 3. 

Комисија има у свом саставу чланове из реда посланика Републич-
ког и Просветно-културног већа Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије, функционера надлежних републичких органа управе, као и пред-
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ставнике које одреде универзитети у Београду и Нишу, Универзитет умет-
ности у Београду и Заједница виших школа Србије. 

Актом о избору чланова Комисије одређује се председник и заме-
ник председника, као и потребан број чланова. 

Члан 4. 

Комисија у свом раду може да ангажује поједине стручњаке, 
стручне установе и стручне службе републичких органа управе и да обра-
зује радне групе ради обављања анализе поднесених статута на сагласност 
и ради припремања материјала за седнице Комисије, односно извештаја 
надлежним већима Скупштине Социјалистичке Републике Србије. 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Социјалистичке 
Републике Србије". 

 
 
РС број 152 
У Београду, 25. октобра 1973. године 

 

Скупштина Социјалистичке Републике Србије 

 
Председник Скупштине 

Драгослав Марковић, с. р. 
 
Председник 

Просветно-културног већа, 
др Драгутин Тешић, с. р. 

Председник 
Републичког већа, 

Мирко Поповић, с. р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 29 (1973), 44, стр. 1305] 
 
 




